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„Örvendezzetek ti igazak, az Úrban; a hívekhez illik a dicséret…. Mert az Úr szava igaz, és
minden cselekedete hűséges. …az Úr kegyelmével telve a föld… Az Úr tanácsa megáll
mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről-nemzedékre… Boldog nép az, amelynek Istene az
Úr… az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat… Hogy kimentse lelküket a
halálból, és az éhségben [is] eltartsa őket… Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő….
Csak őbenne vigad a mi szívünk, csak az ő szent nevében bízunk!”

Zsoltár 33: 1, 4, 5, 11,12,

18-21
Újra december van, és amikor megállok, hogy megírjam ezt a levelet,
visszatekintek az elmúlt hónapokra a hamarosan véget érő évre. Küzdelmes
napok, fáradsággal, terhekkel, szomorúságokkal, félelmekkel, de nem ezek
maradtak meg bennünk, hanem éppen ezek emelték ki, húzták alá a zsoltár
mondandóját: „minden cselekedete hűséges”! Pedig micsoda ellentmondás, Isten
hozzánk hűséges. Mit érdemlek én? Miért kellene Istennek hozzám, aki annyiszor
bántom meg Őt, akinek annyi mulasztása van, hűségesnek lennie? És mégis igaz.
Ő szavát adta, hogy nem hagy el, hogy célba visz, amikor befogadtam a szívembe Jézust, amikor
rábíztuk az életünket feleségemmel, amikor tavaly Vele indultunk a bizonytalan 2013-as jövő felé.
És ez az év tele volt avval a sok örömmel, szeretettel, segítséggel, amit Ő adott rajtatok keresztül is.
Hála és köszönet van érte a szívünkben.
MUNKÁNK
Ez évben sokat szaporítottam „börtönéveim” számát, sokkal többet foglalkozom csoportos és
személyes foglalkozásokon a fogvatartottakkal. A szabadultak utógondozásában erősen
kiszélesedett a feladatom, hisz az alapítványi lakóink mellett, rendszeresen telefonon és
látogatásokban is próbálok segíteni több szabadultnak is. Ez a munka az elmúlt 4 hónapban több
mint 4 ezer km utazást jelentett. E munkát a MBB Alapítvány megbízásából végzem. Sok
családlátogatás, személyes beszélgetés során, nagyon szomorú, sokszor tragikus életek tárulnak fel
előttünk. Fájdalmas ezt látni és borzasztó lenne, ha nem ismerném Jézus Krisztusban a megoldást,
akiről bátran tehetek bizonyságot. Országunk több településén, Kaposvár, Zalaegerszeg, Győr,
Pápa, Beled, Törökszentmiklós, Nagybajom, Oroszlány… Keressük, hogyan tudnánk lakóhelyükhöz
közel, élő gyülekezetekbe beépíteni ezeket a családokat. Ez bizony nem egyszerű és rengeteg idő.
Vicus ősszel iskolapadba ült, az élethosszig tartó tanulás jegyében elkezdte a Baptista Teológiát. Az
új törvények szerint felsőfokú hitoktatói képzettség szükséges ahhoz, hogy taníthassa a Bibliát az
iskolában.
KENYÉROSZTÁS
A kenyérosztás folytatódik minden kedden és csütörtökön kb. 50
családnak. Többször előfordult már, hogy a felajánlott pékáru nem
elég, ezért 30 kg kenyeret vásárolni kellett, hogy mindenkinek jusson.
Örülünk, hogy újabb és újabb rászoruló keresi fel a gyülekezeti
alkalmakat is.
ALAPÍTVÁNYI HELYZET
Gyula, István változatlanul csak alkalmi munkákat talál nagyon ritkán,
míg Csaba is alkalmi munkákban, de elég rendszeresen tudott
dolgozni. Van némi esély, hogy egy vállalkozás bejelenti őt. Zoli,
Zsolti, Elek már bejelentett fizikai munkában dolgoznak. Anna
gyermekének nevelése mellett a tovább tanulási lehetőséget keresi.
Továbbra is Mariann és Péter vezeti hűségesen a háztartást.

WUPPERTÁLI CSOPORT
Április 27 és május 04 között wuppertáli testvéreinkkel 13 börtönben kb. ezer fogvatartottnak
hirdetetett az evangélium. Köszönjük testvéreink segítségét.
GYÜLEKEZET
Július 22-27-ig Dömösön pihenhetett gyülekezetünk. Sok biztatást kaptunk a bibliai személyek
életének tanulmányozása során.(Mardokáj, Dávid, Ábrahám szolgája, Gedeon, József, Énok) Hála
Istennek újabb és újabb látogatóink vannak alkalmainkon, így az alapítvány házát kinőttük.
Imádkozó szívvel kerestük hogyan tovább, és úgy látjuk jövőre építkeznünk kell. Isten előtt keressük
a részleteket.

NEMZETKÖZI TALÁLKOZÓ
Holzhausenben került idén megrendezésre a Gefährdetenhilfe Forum Október 25-27-ig, német
testvéreink meghívására mi is részt vehettünk rajta. Jó volt hallani, hogy nem a missziónk, nem mi
magunk, hanem az Úr Jézus az alap ebben a munkában is.
FRANCIA SEGÉLYSZÁLLÍTMÁNY
December 9-én, idén másodszor megérkezett az újabb segélyszállítmány Franciaországból.
Rengeteg munka ezt is szétosztani, de örülünk, hogy karácsony előtt a téli időben sokan jutnak
meleg ruhához. Önkormányzatunk ismét a használaton kívüli barakkot bocsátotta rendelkezésünkre.
Sajnos sok családban nincs se a felnőtteknek, sem a gyermekeknek meleg ruhájuk, kabátjuk,
cipőjük. Ismét több településre jut ebből a szállítmányból. Kelet-Magyarországra is több szállítmányt
kívánunk eljuttatni.
KARÁCSONY
Hálásak vagyunk a sok francia és magyar segítségekért, amiből ismét tartalmas csomagokat tudunk
készíteni. Gyermekeknek 100, fogvatartottaknak 500 és időseknek100 darabot.
Ünnepségeink: December 22. 17 óra gyermekeknek, 24. 9-13 óráig Baracskai börtön, 15 óra
Dunakeszi Idősek otthona.

Egyetlen, érvényes e-mail címünk: eloremenyseg1@gmail.com

Mindenkinek Békés Karácsonyt és Isten áldásában gazdag Új Esztendőt kívánunk!

Köszönjük, hogy eddig is imádkoztatok értünk, kérjük ezt továbbra is,
mert nagy szükségünk van rá. Köszönjük anyagi támogatásotokat is.
Szabó József & Éva
(Jóska & Vicus)

